
AQUAPÄIVÄT 2016, Mäkelänrinteen uintikeskus, Helsinki, 26.–27.8.2016 - OHJELMA 

Perjantai 26.8.2016 

12:00 - 13:00 Ilmoittautuminen ja lounas 

13:00 - 14:30 Päivien avaus ja luento: "Asenne ratkaisee: asenne on oma, tunnelma yhteinen”, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutusvalmentaja Tinka Kerttula, Presense Oy 

14:30 - 15:00 Siirtyminen altaille 

15:00 - 15:30 ”Kosketusviestit ohjauksessa altaalla”, 
kasvatustieteen tohtori Riitta Lahtinen 
ja musiikkiterapeutti Russ Palmer. 

Junior Lifesaver -toiminnasta 
lisäpotkua uinninopetukseen 

”Ole hetki merivoimien 
sukeltaja” SUP-jooga (tbc.) Uimatekniikkaklinikka:  

 
Kaipaatko vinkkejä 
uimatekniikan 
opetukseen?  
 
Millaisia apuvälineitä 
voit hyödyntää 
opetuksessasi?  
 
Tule non-stop-
klinikalle kuulemaan 
asiantuntijan vinkit. 

Klinikat kuivalla 
maalla:  
 
Kysy neuvoa 
asiantuntijoilta esim. 
turvallisuusasiakirjan 
tekemiseen, deffan 
käyttöön, toimintasi 
kehittämiseen tai 
lisätietoa allasveden 
laadusta. 

15:30 - 16:00 Junior Lifesaver -toiminnasta 
lisäpotkua uinninopetukseen 

Sotilas-5-ottelun 
esteuintirata 
 

SUP-jooga (tbc.) 

16:00 - 16:30 
”VETISET RIIMIT -vesileikkejä 
vedeneläjien maailmasta”, opettaja, 
säveltäjä, sanoittaja Petter Ohls 

Hengenpelastus kilpalajina 
”Ole hetki merivoimien 
sukeltaja” 
 

Uimahypyt osana 
uimaopetusta 

16:30 - 17:00 Vesitreeni: Tiukka vatsalihastreeni ”Kosketusviestit ohjauksessa 
altaalla”, kasvatustieteen 
tohtori Riitta Lahtinen ja 
musiikkiterapeutti Russ 
Palmer. 

Sotilas-5-ottelun 
esteuintirata 
 

Uimahypyt osana 
uimaopetusta 

17:00 - 17:30 
”VETISET RIIMIT -vesileikkejä 
vedeneläjien maailmasta,” opettaja, 
säveltäjä, sanoittaja Petter Ohls 

Vesitreeni: Kaikkien 
aikojen kesäbiisit Rentoutus  

19:30 alkaen SUH:n 60-vuotisjuhlat palkitsemisineen, Cafe Köket, Kiseleffin talo, Aleksanterinkatu 28, Torikorttelit, Helsinki 

 

Lauantai 27.8.2016 

10:00 – 10:45 Päivitetyt ensiapu- ja elvytysohjeet – mitä uutta ja miksi?  

10.45 – 11.15  Siirtyminen altaille 

11:15 – 11:45 

”Oppimista edistävän ilmapiirin luominen 
kaiken ikäisille polskijoille”, vauva- ja 
perheuinninohjaaja, uimaopettaja ja 
mastersuimari psykologi Aino Plattonen 

Sukeltajaliiton 
Norppatoiminta (tbc.) 

Liikkuva uimakoulu: innosta 
erilaiset oppijat 
 

Rentoutus Klinikat kuivalla maalla:  
 
Kysy neuvoa asiantuntijoilta 
esim. turvallisuusasiakirjan 
tekemiseen, deffan käyttöön, 
allasveden laadun 
mittaamiseen tai toimintasi 
kehittämiseen. 

11:45 – 12:15 

”Oppimista edistävän ilmapiirin luominen 
kaiken ikäisille polskijoille”, vauva- ja 
perheuinninohjaaja, uimaopettaja ja 
mastersuimari psykologi Aino Plattonen 

Vesitreeni: BailaLatino Sukeltajaliiton 
Norppatoiminta (tbc.) 

Junior Lifesaver -
toiminnasta lisäpotkua 
uinninopetukseen 

12:15 – 12:45 
 
Liikkuva uimakoulu: innosta erilaiset oppijat 
 

Vesitreeni: Tehokas 
lihaskuntotreeni  

Kysy asiantuntijalta: 
Häiriökäyttäytyminen ja 
valokuvaaminen 
uimahallissa 

Junior Lifesaver -
toiminnasta lisäpotkua 
uinninopetukseen 

13:30 – 14:30 
 
Lounas ja päivien päätös 
 

 


